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Londra, 9 ( A.A.) - MUttefiklerjn 
umumi k.rı.rargAlıının Grcnvlç aaatilc 
~.15 te neııredllm\.§ olan tebııti: 

Amerjkan kuvvetlerinin oımaıi M lLL! ŞER Mecll&I açııt uutku 
Ue memlekete bllyük dlrektL 

finJ verdl Şimdi kanunlar ve bllkO. 
me.t ıcraatmı bekliyoruz. Fakat bu. 
rada her tcydeu önoe bilinmesi, ııw. 
rinde kati ııurctt.e ııuuriu blr JdrAk 
eablbl olunmaaı 1 z.ım elen bir mese. 
le var: Bilkümetten lıı.oe davasındd 

•el r beldlycceğtz! 

Fransız Atrikasının Atlııntlk ve Ak. 
den}z sahillerine Çikarüması işine. 

mukarrer pla.n .mucıbince ~va:n edıL ... 
mektcdlr. Birçok mUhlm uçak mey 
danla.rı Amerikan ve İngiliz uçaklar; 
tara!mdan b-ıaı edilmiştir. 

- . 
ŞtmaD Afrlkaya gettrUen Amerlkaa ukerlerl tayyareye biniyor 

Oran şelıri de 
kuşatıldı 

Bu nokta üzerinde m}llet,lıı. blltun 
zUoırelerlılln tıru1lhntle, vuwhla no. 
IBfDllf oI.maaı, ıırttyeceği ıoyi ırt bil. 
me&l, ;yani UıtJyacm butıudunu dün. 
7D aartı-n ı;tt uı"31 ıa. 

umdır. 

hteklerlmizt dilDyn aartlan.Da ıöre 
ayarla.uıak IAumdır. Aklın &r'LU üz.e. 
rjode kuntrolU kurması r;eroktlr• 

Eter berkll5, 1989 dıı&ı evvelki 
dllnya prtlıırma güre .ldlcrlertnl dol. 
durmak, ofrawrım f..8.DZ.im etmek, 
gt,yhımck arzusuna knptlacak oıuraa 
ibunu biz değil, bütün dtı.nya devlet. 

• len bir anıya gclııclcr, lıAttA muha. 
ripler ltt)Jak et.selcr bile böyle bjı 
f'yt tahakkuk ettıienıeder. Billıı. 
pıesL kannıı.t geUrll mt>sl Jhım olan 
nokbı budur. 

htlhsal temposu dllnyıı mlkynsm. 
da bir sukut. göst,eroıel<tcd}r. l'• ı ... 
tuı ı edlle.u umddeıe.r ne\'1lerlnl de.. 
j'I tlrwt,,lerdir. Bwıdıı.n dolayı lbti. 
yaca kifayet etmemektedirler. 

Mesela pl,)·ano yapan fabrikalar 
tayyare kııımtla.rı (mııl etmektedir. 

Amerikan Komandoslan bu hare. 
kAta iftiralı: etmektedir. 

BirÇok yerlerde mukavemet gllate. 
rllmemesı, mllsollAlı Fran..ea kuvvetle. 
rlnln Amerikan kıt.&laruun buralara 
girmelerine kaUyen muhalefet etmek 

r.mdA: cım dtklanm göstermek. 
tedir. DUnkQ pnzar sabtltu e,rkenden 
karaya çıkartlan kuvveUer, ıUratle 

ilerlemekte ve diğer kuvvet!erin çı • 
karılması devam etmektedir • 

(Arkası: yta 1, Utun 4 de) 

LAvAI 

Amerika ile 
n1ünasebetlerin 

kesildiğini 
Vlşlde ı Amerikan 
maslabatgtizarına 

blidlrdt 
lor. Buz dolaplan yapan fnbrll<ıı.IAr Vi~I 9 (A.A.) - Vişl faWıb&rat 
elmdi ha.st,aneler Jçln nmeliyat ma. ajnnaınm verd,ğl blr habere &"Öre LL 
aaları , ilcude getırweı.LuJir. D.iny.ı. val pazar gtlnU Vi§ldeki Amerikan 
nm her tarnfmda bnrp ~c milli mild:ı. maslaho.tgUzarı Pinkey Tuke iki 
fııa ihll)uçlıı.rmı kar do.malt 19in sc. memleket ara.sındakı siyası wUnas~. 
fcrber edilen lnbrlltaların rwı.nz.arııaı ı bclerln lnkıtaıru resmen 'blldirml§ti!'. 
bjrçok ihtiyaçların loıuloıasını ~urun Fraıuıadald Amerikan menaflinin 
kılm3ktadır. Diler tııraft.a ist,lhlil\ll mUdo.taasmı lsvlçre deruhte edecek. 
nUmkUn olan 1 kat miktarı mahdut tir. 

bulu.nan mnddclcr \Drdır. Fakat bun. --------------
larm 3·a eçlş yolları kapalıdır, ol. ten e,·velkl dünya kaybolmu, bir 
duklan yerde kapalı ımlıoı,ııırılır. cennettJ. 
l.'ııhud cin tok tehlfüeli 09rtlıırln ge. 19S9 dan en·t'lkl tmynt ı;artııınnııı 
tirllcbllir, nakliye Vtı ıılı;ortaları ıı:ıa. olduğu gibi ladeııinl istemek tml<ln. 
mi haddine çikmı'1tır. ı;ıu istemek gibi bir §i:Jdlr. Bunun 

!lcınleket,Jcrin i~ltdPki 1 tib al de için \'atnnd:ış bUkflmetten 1939 dau 
harbin larattığı l)Drll.ar yUzllııuco enelkl ,artlara gure bir olz.ıım teale 
njzamını kaybetmlı.ıtlr etmesini lstlyemez:. Bunu lıtcmek, 

Harp ba§laılığı ~ünıle.ıbert onun eski ltlyatl.ıra ıöre hayatıınuı tan. 
milletlort barcamllya ıcb:ır ettiği pa. otim otmeğl gaye edinmek, açık ı;Oy. 

ra mıktan da ı;osalmıııtır. Bir Jım. tl)·cllm: 
dan ilnıtle ıstlhl k edilen maddeleri "- Kara borsayı açın vurguncu. 
l eııiden elde etmek i~n mMrafiar larn yardım edin, demektir,,. 
Japılmııktıı.dır • .Bunun t,ııbji bir neti . Kora bor n., \'Urgııncu 1989 dan ev 
cesl olmuı:ıtur: ı•nrnnın kıymı:U dü,. ,•clki hn~·at ::artlarını drğlştirmcı, ı ... 
ınü tür, Harbin dilnya milletleri ba. temlyenlr.rln jştlhnlıtrını ken~lne ~lr l 
)atında çizdiği lc\hll budur. hlııcl• ha)·\·anı haline ko~·mu~tıır. Ka. 

Bu te!ılr harp etsin, harp etmes1n ra borsa, \ urgıın<",u, hjzlerlo basrııı 

harbin teslıinc t,ıılıi olan her ıııerolt•. çektil'lml7. esl\l ltl)atlarımızdan im\". 
1'ette kendin} blsscltlrmektt"d}r. \'et alıuakladırlar. \"ıırgııneııya a\·uç 

Fransız bahriyesinin kayıpları önemli 
Viıl, 9 (A.A.) - 8 Sonteırin gt.lntl rebcst cereyan etml§tP'. Liman ıld. 

ak.ga.mı re.amen blldirUdlğine göre, det.ıo bombalanmI§tır. Deniz kayıpla 
ŞimaU Afrika.da. vaziyet apğldakl rımız önemlidir. 
durumda bulunuyordu: Oranda oehrjn doğu ve batama 

Fas'da, general Bet,lıouard'ın sebep muhtellf çıkartma ba.reektıerı yapıl. 
olduğu te.&!lm olma hareketr durdu m11tır. Şehir bu bakımdan bilfiil 
rulmuttur. Safi, Mogador, Agadir ve ku§atıı.ıuı bulunmaktadır. Kargılık 

Fedhal&'ya Amerikan askerleri çıka. ta&rruzla.r yapılmaktadr. Deniz kuv 
rılmıştır. DUıman lhra.ç kuvvetleri. vetlerimlz müdafaaya hararetle l§tt. 
nln ehemmjyeUne rağmen §imdiye 1 rAk et.mektedlr. lki torpidomuzla 
kadar durdurulmU§tur. Yalnız Sa.fi j bir avl.zomuz harp dıoı bırakilDUf 
şehri işgal edllrilittlr. Kaublanka I tr. İki dllşman korveti batını 
açıkl&rmda mUhim bir deniz muha. nu,,tr. 

Amerika ve ingiltere 
ispanya ve Portekiz hüku

metlerine kat'i teminat verdi 
Londra, 9 (A.A.) - Dlln sabah A_ 

merika.n kıtalarmm Ş!m:ıl! Fransız 

Afrikasma çıkarılması dolayısiyle 

Madrlt ve Lizbo.ndaltl İngiltere BU 
yUk Elçileri bu hareketin lcra.ıımd~ 

ve hedefinde BUyUk Brltanya hUkü • 
metinin Amerika Birleşik Devletleri 
hUkQmetjyle tamamlyle mutabık bu. 
lunduğunun 1spanyol ve Portekiz 
hUkumetler1ne blldlrilmeal için tali_ 
mat almışlardır. 

bpanyol hllkQmetlnln ve milleti • 
.nin Şlmaıt A!rikaya gös~erdiklerl sı ~ 
kı ıı!'1ka dolayıalyle, ıngUterenin MR•I 
rlt BUyUk Elçisi S!r Saınuel BoarıJ 

İngiltere hUkt\meti namına. İspanya 
hUkQmctlne kat•ı teminat vermiştir 

ki, Şimali Atrlkadıı. baş!amış olan 
harelcetler a.na va tan ve denl:ı: aşırı 

İspanyol topraklarını hjçblr ııuretıe 

tehdit etmemektedir, 1.apıı.nyol top. 
raklarma. t&ma.miyle rjay<:t o.!unacaıı: 
ve Şlmall A!rikadakl İspanyol miln 
faaUerlne dokunulmıyae&kt,U'. 

"' 1( • .. 

va,tngton, 9 (A.A.) - M. Ruzvel:. 
general 1'"ro.nkoya bir mesa.j göndere. 
rek lspanynl hUkQınetlne, mllletine 
ve anavatan veya d~niza';!ırı toprak 
ıarına karşı hlçb;r harekette bulunu.!. 
mıyacağmı ve İspanyanın Amerika 
dan korkacak hiçbir ıey olmadığını 

blldirml§tlr . 
M. Ruzvelt Portekiz Cümhurrel.sl 

M. Karmonaya da bir mesaj gön. 
dererek Portekl.zin her ıeyden evvel 
harp lfetlnden ve harbin tahribatın 
dan sakınmak istediğini anladığını 

söyllyerek Porteklze de aynı temlna. 
h vermiştir. 

Marsa Matruhta tutunan 
~ ihver kuvvetleri teslim oldu Hayat ıırtlarmd:ı bUyUk dt'ğlşmc • dolusı. pnra vcr<"n, iı~teljl< nn:ı t~ek. 

ler yapan harplerin onunda dalm:t kilr C'tlcn fns·ınm l'}ledlil cinııyf'tlrı 

hıınnlur mide, gtylııme kıı~ıın:na hnklkt sebebi lti\'atlarnı, arz.uhırııı 
Fllsıenmc ıtıyııllnrınıhın frıJ11lıfırlıld:ır BJıtrlaııanınm ısıılrr. Kahire, 9 (A.A.) - Ortaşark lngl. İtalyan tUmenl kumandanı da 'bulu 
)urın.ıyn IU"~bur olıuıı .. ıardır. \'uşı) :rnlnr ken llrrinc tliın ·a art. ljZ kuvvetleri umumı kararı;ft.hını::. nan birçok asker esir ıılınmıştır. 
Hı fedıılıll.rlığı i!rıti) rrck .) npına • l::ırı ı~trde yeni bir h11Jııt 1>•'\'İJ e~ı pazartesi sabahı mil~terek harp teb. Hudut çevresinde d~mııo taşıt kol 

' ııııır h .)ııtııı en t!t'rt &illt-lerlııj l•'. ı;lımt>ğı• bir iktıs:ıdl ı.jhnly~t kurnm 1,ğ"i: !arına karşı yapılan bUy•ık hava ta. 
ııt>ğo, onıı gör!' ıııtıbalc şartlan bul. Jl\ n.l.'l•b·ırd·ıl'lnr. Hukfıınt'ftcn istlJe. DUn bUtOn gUn Alman zırhlı ordu. nrruzlnrma 7 : 8 sonteşrın gecesi de 
ın \ r. ınccb ır olnı ,,ıard•r. t•eı;imlı. ııey hnl•kınıla hn.)·Rll" l<npılnu sunuıın geri kalanların Libya istJka devam edllml§tir. GUndllz tekrnr ta. 

ı li.I ııs tı rhr n hıı~·et b ılılnjb. ınıılıJır. li<"n:ll ıu•ııdl •rılıl heı;ljH•blll metinde takibjne·devnm olunmuştuı arruzlnra bıışlanmış•ır. Av bomba u. 
n:ııı ıl ltırn rıtll:ılnl de d:!ıhll ıılıtıı. rlot nıııın jıı:tntııak 1ı\71ın •ır H.••ıdi.1 Marsa Mntruhta tut ınan bazı dü~. çaklarının yalnız bir akını sırasında 

•11. tıı ı, e ı \ııt IPn r\\ eli.; nıl ·i t•r.• r, 'ıil"":-ı\';rııi• 5"~ t~·rln ıuhl . I mıı n unsurları o Un teslim olmuşlar., 50 dUşınan kamyonunun tahrip olun_ 
'• ı. Jı ~ ı 11 .. ıımı a\ ılı!ı eılcw2:.ll l!l ı: 1 ı .. ıı .. '"" ,ı; ı .. ; ... hükuıı.t'llt'ıı isti) elin• dır. Keza düşman, arı.larında Pavhı. ' dugu bıldırllmcklcdlr, 

Mümessiller Mee1isi Haricıye Er.cUme!li Re; si dedi kı : 

Atatürkteıı evvel tarihe mal 
olmuş hiç bir şahsiyet 
Atatlrll kadar 

Milll hayata kendi hakiki damgasını 
vurmak suretiyle dünyayı hayretler 

içinde bırakmamıştır 
Müli Şel lnönü ile olgun İf arkadQfları beynelmilel ve iç 
sahaJa At.:ıtürlıün aya.etine devam ediyorlar. Serellı 

bu solla ve emniyet melhumu, Türk •İyaaetinin 
ana prenapletidir 

Vaıtnstoa, t ( A..A.) - TllrkiJenin 
Ebed! Şeft Kemal Atatarkl1D 6111.mll.. 
nllil ' 11Dct1 yıJdönUmUnD.n arttutnde 
Amerika barlcl79 enc:Qment nı.t Tom 
Kona.lf, ıu beyanatta bulmım111tur: 

"AtattırkllD blografieint teUdkdl' 
ilerledikçe "büyük bir dev'let adamı • 
nın en mUhim mezty,.tlerlnin bulret, 
~t ve Mbe.t oldutU ba.kkmdakl 
k&nHt;tm~. 

Atat1lrktbı parlak me1lek bayatı • 
nm bUtllD merbalelerl. onun bu mıe • 
styeUere dikkate p.yan bir derecede 
malik oıdutunu 11bat etmf'lt~edlr. 

TQrkfyenln yılulm11 n ce•reU ıu. 
nlmIJ olduğu bir samanda Kemal 

AtatUrk, memleketinin mukadderatı. 

nI kudretli elleri.ne alarak buiret. 
f&Ca&t ve ae'b&t lle hareket ederek 
onu, jçtnde bulunduğu karan\Ik mllı
kOl&.t bercUmercinden çekip çıkar • 
mI§ ve retorml.an ve tahakkuk ettir. 
djğt içtimaı terakki aayeainde ona i. 
tl'b&nnı iade ett;irerek re.').bmı t•. 
mtıı et.ml§tfr. 

.Amerikan mUletl. Türklyenin tt • 
ra.kk!lertnl 1empaU Ue. hayranlikl& 
ta.kip etmlf tlr. Tllrkiye mukadder&. 
tmm ehliyet n kablliyetlerinı ls'be.t 
etmlo in11U1lar elinde bulunduğunu 

g6rmekle memnunuz Şuna kanlız kt 
(Arkası: Sayfa ı, Sütun 1 ele) 

Stalingrad'da 

Ruslar tedafüi 
tahki1nat yapıyor 
Moakon, 9 (A.A.) - Sov}et gece 

ya.rı.11 tebllA'inın ekinde eacllmle OÖY. 
le denilmektedir: 

Staıl.ngrad bölgeatnde kıtaaumız, 

dUımanm ufak grupla.rmın b.Ucumb. 
rmı pllakllrtmllşler ve tedatnt tahkL 
matı alalı etmişlerdir. Bir Alman 
piyade bölUğU, mUhim bir askeı1 he 
dete girmi§t!r. Kızılordunun bir te[t-

300 mü1tef ik 
tayyare 

Lil şehrine 
hücum etti -Mihvercilerin Ü• olarak 

kullandıkları Cenova limanı 
da müthiı bir bomba 
yağmuruna tutuldu 

l~mdra, 9 (A.A.) - Reamen bjldı 
rjldlğın" g!Sre dUn geoe Cenovaya 
karşı yapılmış olan hava akınI, bu U. 
mana karşı yapılan hl'lva hUcumlar:. 
nın en şiddetlisi olmuştur. 

Hemen hemen tamaınlle Stlrling. 
Ha.lltaka ve Lankaster tJplntlekl uçak 
!ardan mUrekkep olan bir teşkil, mlh. 
verin biç şUpheslz denlz~,Irı yerlere 
takviye kıtaatı göndPrmek için Us 
olarak kullanmaları z.aruı1 olan bu 
limana ezici bir darbe lndlrmlşlerdjr. 

DUn gece çok kı~ bir zaman lÇind .. 
bu limanda nbtımlar boyunca çıkm1° 
o!an yangınlar tahribat yapmaktay 
dı, Çoğu 1800 kilo a.ğırhğındll ola'l 
lnflltık bombalan !lle\•ler iı:lnde pa• 
lllmış ve müt.hi§ t&hri'b&t yapmıo . 
tır 

meni bere.berindeki 8 klfl ile bu böl11. 
fe yandan hOcum ederek geri çekil 
meğe icbar etmiıtlr. eŞh:-ln mUdafaa 
bölgelerinde. cem'an 500 Alman yoıı 

ed:ımı.şur. 8 top, 13 mitralyöz ve 7 
havan topu tahrip olunmu.nur. t dtlf. 
man uçağI, Sovyet av uçakları tara 
fmdan dUııUrUlmUştllr. • 

Nalçıkın cenup doğuımnda harekt.t 
devam elmiı ve bu barekA.t ~snasmd1. 
Almanlara ağır zay'iat verdlrUml.ftir. 
Bjr N aUvarj muhafız birliği 2 gün,. 
IUk aavaı esnasında c:!Uşmanın 170~ 
zab·t ve erini öıdllrroUıı, 27 tankı, 3~ 
zırhlı otomobili, 69 kamyonu tahrip 
etmıı veya kullanııaınıyacak bale ge 
tirml§, 12 havan topu ile 32 mitral.· 
yözU, t topu vesair harp malzemesin! 
tahrjp ctmlııtlr. 

Tuapsen,n şimal dotuaundıı. Almau 
tar, birçok karııı hücumlar yapm11lar 
lae de hepsı de kendileri için aıtxr 

zayjat pahasına pUskUrtUlmUştUr. 

Alldarrallmaa AdU 
din gece ildi 

.... Yazı .. 1 nd e&yfııda 



ŞEHiRDE 

YURDDA 
DÜNYADA 
>Şehirde: 

ı* Şoför Pandelinlll idaresllldeld b'.r 
otomobil dlln A'k.ııarnydan Yedlkule. 
ye ~iderken Burhan :Lslmli 7 yu.şmda 
bir çocuğa ı;ı:ı.rpmı§. çocuk Cerrahpııa 
§8 hııstaneslne k:ı.ldırılmıştır. 

.ı* Parti kaza. kongreıe . ..-1 devanı. 

etmektedir. Dlln Kadıkoy knza kon • 
gresi ynpı mış, profesör Fahrettirı 

Kerim. Gökaym rjyıı.set etl'ği bu kon. 
grede KadıköylUler :MilU Şefiıı bir 
lıeykcljnln sllratıe diltllmeslnl p;te • 
miş!crdir. 

* Belediye mUrakiplerl dllnden ilL 
b:ırcn !aturıı. yoklnmasma başlamış. 
lardır. MUşLerilerin, yUz kur~taıı 

fazıa olan al~criş !ı:ln behemeh!ll 
fatura tstemclerl ll\z:ıxıdrr. 

«· lstanbul verem mUca..kle cemi r 

')•etinin Fatihte inşa edeceği djspıı.n. 
serin temel atmn merasimi çar~mba. 
&'llnll ynpılncaktır. 

* Bc~fütaetn lhlamurda 132 numa.. 
ralı evde oturan 72 ya~la.rmda HUse. 
yin Lsimli bır ı:ahıs, b1r ev meselesi 
yUzUnd~n n.rası açık olduğu ye~enı 

Ahmede ucu sivri bir vasto!lla vur • 
mu~. ağır surette yaralanan Abm"t 
:kaldırıtdığ'l Beyo,;lu hastanesinde b1. 
mQ§tür. Tahkikat yapılmaktadır. 

* Lokantalarda ekmek verllmesl. 
nln mcnecllınesjnden sonra hertllıı 

480 çuval un tas:ı.rruf edildil:i a..ııla -
r;ılmıştır. ,· 

;yurtda: ,. 
* lzm1r beledrye!i de 11.ldığ ıblr 

'kararla lokanta ve gazino gibi yerler. 
de ekmek bulundurulm~ı menet • 
mlştir. ı 

* ~tlay İzmir merkozlniıı kiiln, 
:fakir hnlkıı. ır.cnk yemelt vermesı ic.:l.:ı 
te§ebbüsler yapılmaktadır. 

* l:z.mirde sahte ekmek kartı ta. 
bederekı tanesini Uç liradan satan 
bir şeb:ıke .meytbnıı. !:Jk&r~trr. 
, * Balıkesir yıı.rdnnseven~ cemi. 
-yeti 2025 fakir vntandll§'- :t5 bin kil.O 
ekmeklik buğday tevzi edeoektt; • 

'Dünyada: , _ 
«· Frnnsız nazİrlar mecllı!l topla • 

narak Amerika Ue mtınaseb:ı.t.w. ke • 
flllmesine knrar verm1Hlr • 

ı * Gua.dall<ana1 adaemdıı. Amerikan 
!kuvvetler! doğu ıstlkP.metinıie ilerle, 
m!~lcrjir. G U•lnı:lte.'}rln gllnllnde A. 
merlk~n pike bombs uçnldnrı dll~. 
man ınt?vz.llerine taıırruz edilmlştlr. 

* Marsilyad.ı., .saat 27,l.7 de hava 
tehllke tşarcU verllm~ ve bu h:ı.l bit" 
saat ısUrmUştllr. • ~ 

* lnbUjz hava kuvvetlerlnln Ce • 
nol'ayn yaptıkları son akm, şimdi.Ye 
'kadar buraya. kıırşı yapıla.n akmlann 
en _ş:ddetllsl olmu~tur, :MjlAno ve 
Savonıınında boml!aı:dı.ma.n. ~lldlf.I 

b!ldlril.yor. · ____ \;it 

...---':'-
Giyime meraklı 

Bayan ve Baylar! 
iyi bir Terzi nıi arıyorsımuz? 

İ te Si7..c lıir ndrc"': 

favuz Sezen 
Pnris l'crıili".c AknufmileriIH1f'.xı 

DiplomnJı 

htil:lal cadrlcsj Nutnar:ı 113 
G!lyrct Apnrııııın111 - Beyo~lu 

: SEHIR TiYATROSU 

n~ıırııı D ~::: ":', ~ ~~ 
%\nrul\. :- ""=ıs•.~ 

... ~ · Asrileşen Beba 
Oumnrte!ll vt• Pamr gUnlerl 

t3.SO a:ı l\IRtt:ıe 

' ODnn evlenme me lcal bah5l bl 
z.(m aandetfmlz.e lntttmt cttlrdl. Ne 
anlatayım? MOtc:ı1•1p ilk saıı.t urfın. 
da aramıtib ı;eçen ~le m;ıh:wer 1111 

blnlcrce uşl' rom:ınmda olmyabillrst. 
oiz. nırbJrimlz:e ~vgimiz hususunda 
en\'al teminat \'crdllt. O kJld:ır kan • 
ııık SC'l lerden bab!lc!tik lıl çoğu zlh. 
nlnıden ıılllndj, gitti. &jr de baktık 

ki, ort,nlık knrnrnı . Şstonuıı yolunu 
t\lttul;"tlmuz da kolumu se\·ı;Uimlıı be. 
llrıc doladım. 

Allseıı n3 rıldıktnn ı:ıonra do!;'•uc:ı 

Kol•un od ınn kn,.up onıı b!j.)ii!• sa. 
adctlınlz.I il a ettim. l\ols c(d1iyetJı> 
batını salladı: 

(Baeıa.ra.tı l mel •3"Mıl) 
bir tecavüz vulwu halinde bu d\lı1l..9t 
mcınlekc.tin .zimamdarları:. onun ı.ıe. 

ret: ve isti~lini mtıda~ etmeğe ka. 
tı ııuretle azmeınl§lerdlr,,. 

Ayan hariciye ltomltesl azasından 
Gay Jilet te gu beyanatta bulun. 
mu§tur: ~ ~: 

AtatUrl..1ln b!ıalreU, isabetli .brar 
ittfhazındakl l<udretl TO:-kiyenln sa. 
Ukln.lllli ve mUlkl tamamlyetini te .. 
Inin etmiştir. AtnWrkUn nıı.zlrl ol. 
ımyan ıtevk ve ldo.rcs1 altmda Tilrkt. 
ye, birliğini ve dnhl!t kuvvetini kazan 
mıı.Jttt'. B! btrfnl talttp eden ıslahat, 
bugünltll modern ve i~ri millet hall. 
ne ge~tlr, ~ • "' 

Atıı.tUrkUn beynelm.flol aabadak] 
basireti de tevltalMle dikkate gayan. 
dır. AtııtUrk cihan au'ihonu tehdf; 
eder mahiyette olan Alman ldeolojt. 
lerlnl me§Um n hod~uane bularak. 
reddetml~r. Atatürk. AJ.manyanm 
sii.Alı1anma programını endjşe ile der. 
pi§ eden nadir bUyllk devlet adamLa.. 
nndan blriydl 

AtatQrk !.le arkadn,Jlan, Türldye • 
nln sjyası vnzlyeUni kuvvetıl ittifak. 
larla uman 11.ltına ald!lar. Till'ldye -
nin asker!lk bs.kmırnl!an ııereflnl ve 
LsUklllllli mllWaa edebilecek çok 
ltuvvetll bir devlet ha.llne getlrdjler. 

Ataturk t ııenc evvel öldU. Fakat 
nıbu htıl~ yaşıyor ve beynelmilel 
sahnede slllnmez 4amrasını bırak. 
nuştır.,, 

Ayan meollsl hariciye enctımeni 

n?..aıımdan Glod Fepel' şö7le dem!ştl'!': 
"AtatUrk, parlak bir tabiYeei, u. 

~k Cörtl~U bir devlet tAa.mı n eit • 

sur bir lnktlll.pçı tç!n ge~kR bUt11n 
yUksck vasifları nefsinde toplıımı~tı. 
Şöhreti asırlarca hiç §\lpbesiz solma • 
dan ve slllnme6en kalacak n dev&"ll 
edecektir. 

Eski Osmanlı imparatorlu~ pac _ 
çaıanır ve TOrldyenln bayat ve baba. 
:n b:ıhis mevzuu olorkP.n AtatUrkle 
mahir ve bilgili iş arkadıı~lan, kah. 
rama.n TQrk mllle~intn haklkt ec\'he. 
rine olıın itimatlarını ka~'betmediler. 
MUtekaddim M.dlseler, b·ıntıinn hak. 
lı oldukıarmı iabat etti. Emnlret teo. 
essU!I ettikten sor.ra Türkiye, terak. 
kl ve tekA.mUl yolund ceımr adımlar. 
1& -yol aımağa başladı. .ıl ~ '!\~ 

..Mllll oef, cOmhurre:st İsmet ınanu 
Ue olgun iş ıır\tada.şl rı 'beynelmile! 
ve i~ aalındıı. Atıı.tUrkUn 11lyaacttne 
devm etmektedlrlot. Şerrfii ~r aulb 
ve emniyet ınc."lıumu, TUrkiye s:ya. 
setinin nna prens:plerldir. TQ.rklye 
bu prensip•eu nynlmama~a azmet • 
mlştlr. Kanım ve nizam tanımrya:ı. 

m~tecavızıer, bu no~tayı kaydetme • 
Udirler. ı.. 

1.tnmessruer mee!W, haricjye eneU. 
meni reisi Sol Vlum şunl rı söylemi,_ 

tlr: f 
"AtatUrkll her zaman hatrrlryaea • 

ğtz. AtatUrkten evvel t11rlhe malol • 
mUJ blçblr şahsjyet Ata.tUrk kadar 
milıt hayata kendi hllltikl dıımgasını 
vurmo.k .suı-etlle dUnyayL hayretler 
içinde brrakmnmı~tır. 

Atatürk 'rılrkiye'de asr1 zlbnjyetın 
ımUşahhas bir t)ms:tl! olmuş ve öyle 
kalmakta bulunmu~tur •. TUrkjye•nın 

ya~amak ve• mevcud'yet hakkmrn 
tekmil safhalarında Atıı.tl\rk•Un ener. 
j} ve terakki a,lu bUtUn parlaklığı!• 
be1ırm~ktcdir, 

Beynelmilel mllnaııe1'ctler snba.sm... 
AtatUrkUn ıı:yacı sağlsm temeller'! 
dayanmı~ görUnmcktedjr. Türkiyenin 
istlkllllni h kkile mUd faı. kabl\!yc . 
tinde bulunduğu noKtasmı knb•.ıı ve 
tasdik ic;:ln Ebedi şene ve TUrl.:lyeni.ı 
bugünkll ld:ırecllerjle be:n!ildr bulu. 
nuyoruz. Bu ıırJında TUrlt_ycnln, bir • 
loşlk muletlerln tam mll".Ahll:et\n~ 
itimat cdebllcceğinl düş\lnmek, bi • 
zim için c:o:t cesaret ve meınnt1nluk 
verici mahjyetted;r . ., 

1 

.,. Abc!tırrabaıan A4Wıf, 
0

i1rlerCde 
'Vnrdır. 80 n'c'ln lSSS tnrlblnin Türk. 
Jük uya.tını! n 511 1.ılr buhrnna te • 
&adllf ettiği 

0

hııtırlanırsa tarlJıte 
A bdillh:ıllm Çelcblnln Konyaya gitti. 
ğl sırndıı ''İ,tjmdadı !lcvlinıı,, kışlıftr 
ile yazdı!{ı manzumeden aldığ:mu; 

~ 1..-ıta dah pol{ mana peyda. eder: 

~ TOrklUk .mabvQ fen1, nAle.vü O.h 
'). olmayacak! 

Lon4ra, 9 (A.A.) - Fa.B radyo3:ı 

Rabattakı Fransız llss\lnlln ııskert 

sebeblerden dolayı tahliye edilmlL! o~ 
duğunu bl.ldlrmektedlr. 

OEZA.Y1R1N CENUBUNDA B1R 
KALE TESLİl'ıl OLDU 

Bern, 9 (A.A.) - Bjr Frnnsız lrn.y 
nağtndan alman bPberlere göre, Ce. 
zaylr şehrlniıı 80 kilometre kadnr 
batısında ka.ln Sidl Fernıch kalesi, 
A.m.erlltan kıta1anna teslim olmuş • 
tur. Amerikalılar, Ceza.lr ıehri yakı. 
mnda d.;,ğer blrtakım mUdafaa mev. 
z.tıerini daha ı,gal etmlı;lerdlr. ı 
\r CEZA.YIIWE l\lff'l'AUElm 
~ :ll\IZALANDI "ll ~ 
· Londra. 9 (A.A.) - Vl§l radyos:.ı 
Cezayirde mütareke tmazlandrğını 

kabul etmektedir, 
'\'bi, 9 {A.A.) - Vi§\ btjhbarat 

aj!lll.!lı, Cezaylr uehri b51gesındekl 
Fransız kıtala.rmm göz hapsine alı. 

nacaklar.nı, yalnız sll~hlarn muhafıı. 
za edeceklerlni blld:rmekte:Ur. Ma. 
halll saatle 22 denberi Ccznyjr aehrl:. 
de inzlbnt. "AroerUtan kta:ı.tı tarııtı:ı 
dan temin edilmektedir. 
ŞJ.;HİR :\T.DE:s' '.l'E~I.tM OLL'\IUŞ ! 

Faris, 9 (A.A.) - D.N.B. 
Parla radyosunun b:11Jlrdi.ğl.ne gl.l • Ya~amllk Türk olana. znıı.ü gUnllh 

olmayacak! re, Ce2ayirdeki l<~ra.n11z garnizonu, 
Bu kadar h~n..I acbtdll.n teb!.\h • Amerikan • İng!IJz ihraç kuvvcUerl, 

olmayacak! nln sivil halk karııısınua. çolt ııiddet.l 
Beklerim, hazretJ plrlın ge1ecek hareketleri yUzUnden muhnsamatı 

imdll.da! durdurmağa. mecbur oımu:tur. Sivil 
---

1
-k-l_A_l_m_a_n ___ halk tehlike bölgesınden tahllye e. 

dilememiştir. Bu vartlıı.r altındıı M. 

ii af zaUıs bahrılc!ı kerı ;ma.kam1ar, muh!\samatın tatil 
işini müzakere ve Cezıı.ylrl sebe'J~ 

l.ondra, 9 (A.A.) - Snn gUnler\!e 
İngiliz deniz kunetl.,.rine mensup 
harp gemileri §imal Atlııntlkte Al • 
man denlzalt:la.rmdan mUre~k"P 

ı;rupln::la b:ıl} gUn ve be, gece çarpı7 
mak zonındıı kalını~lıı.rdır. tkl dllş • 
nıan denluıltıeı batır1lını~ ve ba~ka • 
Jarı da pek mu.ıtcıncı olarak ba.s:ıı·$ 
uğrntanııştır. 

l.onılro: 9 (.\.A,) - Dallık deni. 
zinde ıuc; dcnitıılt•lıırı toprckfın 
12,000 tonilaloluk 8 Almnn ın1ıtı:ıı 

lıaıırmışl:ırdır. • ~ ~ 

şeh:r olarak llM zorunda kalmıııla::- • 
dır. Bundan başka g!mal Afrlkanın 

her tarafında Fransız kuvvet!erl al. 
dıklan emre dayanarnk mu Jtevlıve 
şlddeUe mulcnvc:net g6storm~.;o de_ 
\·am etmclttcdir • 

Cl~ZAl'tU Ltı\IA~l~A OtR1':N 
Al'tIERtllA."11 GF.:\ltl.l:nl 

\'l"i 9 (A.A.) - Cezayir gch..-loden 
Vlşl istihbarat ajansına gelen bir tel. 
ı;raf~a dUn öğıed n sonrn ı;eç va!J;'t 
bir zrrhlı, kruvaz!Sr ''e jk! mubrlpt('n 
mürekkep bir Amerikan Cilosu, Uma. 

/(ARA ELMA.S de bll,Ylc h"sapçı bir zihılyctıo yer. 
le-,mlş oldukuna hlikoıetmek blra1 
J;'li!.:tu, nıaıunnfl!ı bd!:j de )nnılıyor, 

duk. . 

--- -----~~------------

Vak 'ın Avukatı 

üç 
ile 

T 

akşam 
.. - ---

cefa muntazaman 
1 

fırçalaymız-

ve ayanlara müjde 
---, Bu t.nsnrrnf devrinde esld.11. boyası ıo:cıu. reupnln 

m~d sı gesıtl diye kıymetli 

EL ÇANTALARINIZI 
bir lti\~eye at,ıp tcrketmeyjnlı: 

Atölyemiz istediğiniz renl;te el. 
blse?lerlnlz.e uyı;uıı olarn k eslt\ _ 
ÇANTALARloızı fcnnt su~tte boyu, ycpyenı yapar 
Ayrıca her tfulU tamir ve uuıı:ırlama çawta yapar. 

Tuvnlet!nlzln rengine uyar en al! ııablt Urnıı.k cllaiarmızı AilCaJı; at6lyemiı. 
de temin edt blllrmnız. B!.lt.mum muşamba ve dert e:ıyaıarmuz tennı nret 
to boyamr. Rııral>oy l\luınhaııc C!lÖdllfıi H•snnpnşa b:.u No. ı. S. 1 

af~a e en: 
Eksiltmeye lrnnulıın iş: .,. 
ı - Kccn<:ll eu işleri oıı yedinci §Ubc mUdllrlllğU :tX>lge::ı içlnde 'öulunaıa 

Pamukovanm Sakarya nehrinden sulaması ve ısın.hı işleri talımiıı •dilen 
ke.~lf bedelt t_yat vahldi e!lası üzerinden (163t838J lira 80 k'Jru~tur. 

2 - Eksiltme 27.11.942 tarihine rastııyan cuma gi!nU aut (15): d6 
Aı:karada su f§!erı rels!lğl binası lçlndo toplanan ıru eksiltme koaıl.tyoaıa 
odı.sındıı kapalı r.arf usu!ılc yapılııcııktrr, 

8 - lstekmer cksjt~mc ııartnamcsl. mukavele projos1. bayındırlık illeri 
genel ~artnamcsl, umumt su t:;ılerl fennl !lıırtn:ımesı lle bus:.ıs1 "a r.nnı 
~artnnmeleri '"e proje!eri (l>O) lira (00) kuru~ karıııuğm'.1a au lfleri re. 
ls\jğlnden alabill:-h!r. 

4 - Ekslltm,ye gircbffmek IG!n fsteklllerln (59.793) lira (18) lruruaıuıı: 
muv:ı.kka~ tcınınat vermesi ve eksi.ltmenin yapıiacaJ-r ~Unden en az ot gtbt 
evvel b!r dile>ltçe l!e nr.Jia vcklUetinc mUrtı.cıı. t ederek bu işe mah•ua ollllalc 
tızere \'eslke u.ıma:an ve bu vesikayı göııterme!crj şarttır. Bu mUddet ~. 
de vesika :et ~tı:nde b'.Jlun:nıyanla.r eksıltmeye giremez.e.l', 

5 - 1stel>lilerln teklif mektuplarını lkjncl ma.;Idede yazıl! su•ten bir 
sa:ıt 6ncctılne kadar su lş1erl rcistlğlne makbuz ltar9ılığmda nrm.elerl ıa. 
zım1ır. Posta~& olan g cikmeler kabul edi'mez. (l!l5Zı 

~a girmiş ve Ceznylrln 27 kilometre ı ıı-E=-ll ..-SO-.-N-DA~K-1 KA-. 
doğusunda ktıln M:ıttf'o.ı burnundakt 1 1'4 
sahil bataryalarını b!r mUddet bom • 
bnrdıman ctmııtir. Cece ke;Ji! tnyyıı. ı 

releri, §Chir Uzerinde cev~iAnl r yap_ 
mışur. 1 

Bir telgrafa göre Baine:n orır.am 

ile Cezairin garbında Notr Dum d'Ar. 
rlk burnu arasında kt'lln DUper !stıh. 
kAmı, pek az kişiden tb:trct o'Rn ~ar, 
n:zonunun zayiata 11~·a0\38"nd:ın 11 
saat ~onr:ı tesl:m olnıu,tur. 

S.\J'.1 ~Faınt DE TE~Lf:\I c nu 
U.>ntlra, ti ( A. ~.) - Vlşl radyo 

~u Safj snh:ı ~clırlnlll lşt! 1 ~dllJ!ğlni 
bl.ldlrmcktedlr. 
FR.\NHZ TAKVlYEJ.ımt YOLU.\ 

\"i~ı. 9 (A.A.) - Fnstıı. H.Abattn 
pazar akşamı neşredllen bir tetliğdc 
tek\ ıye kıtaıarı:ım y?lJa old Jğ ..ı ve 
geceleyin muvasalat ccl.c~~l biı.ilul. 

mcktl!dir. 

ŞEHİR N ASii. l!;GA J, r:o1ı.nt? 

Londra, !) (A.A .) - Eir harp 
muhabiri, Ceza} ir ıı:chrirı:u nac;ıl 
işgal dıldiğinr. cair şu taisi 1:.tı. 
bildiriyor: 

Küçük tlan.J11 ... K~ponu 

t 
Bu kupona eklene'~ek gönderlleoek 

b omllln ve 1,. verme il nları En SoD 
J)akU.ad:ı parasız neııreıliltıeektlr. 

U nbrın g~zeteııe görtlldl!!U ıekildr 
u1m:tı.•na dikkat edllluelidlr. Evleame 
teklifi gönderen oh"Uyucul.arm mabtuı 
lmlrnı-.1' üz.ere sar1b cıreslerlııl bildir. 
melerl l r.ımdır. 

Evlenme teki illeri: 
:(. W ya§ında, alkol kullanmıyarı. 

aııkorllkle al~knsı olmıyan, blr fiı' • 
kette çalrı;an kimsesiz bir G'enc;:, iYi 
bir alloden, ya1'Ue mütenasip bir kız,. 
la evlenmek jstnm.,,ktedlr. lç ~Uveysi 
do gırebllir. (S.G.) nmzı~ m ıracaat 
~ YB.§ 27, bov ı 60 kilo 68, Zon. 

gı.ıldak mad~nıeruı.:ie !loğuk d~mlr 

poo;tııbıı~rst, lYi lm.tançlı, temiz kalp. 
11, dürUst "" h'i karakter Mhlbl, bir 
bay, iYl blr &Henin ı .2~ ya~ıarmda 

ltıımral ~1çlı, orta bO}'IU r;Uzel bir k?z 
Is evlenmek ve o aileye ebediyen mer 
but o!ma'k isteıuekte.ilr. Kendiallt 
edcneccğl kızır: anne ve ba'>a91D& Bıı3kalar·nm uıuletl bozulmuş, "Salıil bıtnry:lhrı s1 ısturı•J,;uk. 79 lngiliz.ceden çeviren: Vf:fllP TAYLAN 

~---=----- doğrusu bu gece pclt ıınınnımda de • tan r.onra Jcvazı:n ve t·ı~.t !."cr.ıı. 

ml71 hi~ unotmıyarafım . Robl"r an. ı Prare °"<' Xo?"grlıı de Londraya avdt•t ğildl .Kendi snnd~llm beni ıııırhf),n lı:ri Jiman.'l gimü~Itr ve k2r'.l~ a 
lrt'iıl:ın blı.drn kurtuln<'.Jığr jçfn Ae • 1 etmek tıl•·t·tindc,• dı'll-r. l'iorrrlnle \'ik_ döndürmii ... tü. Alla ı0~bı'r c·"ı·ı· bJ"r k w :1 ~ " .. • '" M• er çıkarmnga b.,şl:ı.mı .Jar, ır. 
, .·oç duyıı:,nrdıı, Sofr ı~ ı tO .it m o> l ı or.numı araları aı;ıln11, görlin~iyor. tebcı.ııümlo Kol un vanııı nlti ycrindt• .\ mcrikalıl:ır :r.J:, ıf Lir nn.ıkı,vt-ınet. 
ntlp rtnıh \'C Cıı\41 yc~lllikle !'IÜ .• ' du. Kol" artık şato nl<inlerlnln fs. oturuyordu. Ynnal~l .rmıtııkl pembe • le karsılaştıktan \.'C zırhlı ı. u...vct. 
leuıj,tt • j' tedil,lrri ~eldi de har •ket ısr.rbesliı.1. lik ona fe\ ıcn!ltlc bir lctıırct, bk cun. ıcr ar:ıı:rf!da vukubrl:ın kı"n 'rıir 

Etel Sprek Zl'\'<'i.ıln ölilmünd"n 
1 

nı• ., ıhjp olduhlurını bil:Jlrl:ıt·e ilk boı lılıl• bah,eııi,-orda. l\Jü\·I ı:iizlı•rı pı • c. rpı'?mad:ın S""ll"a iki uç:ık ln<:Y 
onrn nıllııtc r"lt JCnıcldcrimlıe i~tl • j :n~ı"·ııı~l ·ı.len lsti.r.:ı.ıeye ltnllcış~n l'oior. rıl p:rıl parlı. ordu. Arl•·ı<ım:Ja ou.ı Janmı ele r,C"<;irn.i?ler • e !;'hr: 

<!alma itnnt edecek, ber zaman bir 
cv!!ıt glbl faydalı olacn\ı.tır. (P.B,)ı 
rcmzjnc mUracaat. 

iş ve i;;çi anyanlar 
:t. .AsH sUl~!cye mı :ısup ya,ıı ye 

tcaUbcli e:HnJe yazısı da bıılun&XI 

bir b:ıyan uyı;-.ın bir ı:rya.•a LekaUt. 
y.:ılr.ız b!r bcyefendınln her l:lnl gör. 
mck Uzc !~ aramaktadır. (Haydar>; 
ı-cmzjne mil:-aeaat. • • 

rnk ctıı.cmhtl. nıı nk,:ım on:ıo edemi ,.r:n o.nııı,ıu. Soır:ıdıı mili \lktor. r;:ol< yakıo:'.ln a\·ıl; rcnl;ll bir ok>1nm el c rm·ı.lrrd:r. :CUOJn c::cr•r.e Fran 
meu~udlletinl bjr tnll!ı eseri telfık:tf ! Y~ ,·e Norgrl.'ı tı;t!cı 11:1 y:ıb:ıoCJ lıi•esı vnrdı. Sr,incimdt•n nı,:ınl:.ındı: s·z kltman J:tnı, rn·itarekc t('K!ır 
dl\Urduın S·ındetı 

1 
Jıe nl id 

1 
f ~ıbi blrlıjrlcrınc mu.ımı:le e:ııyorlur. :;ımıu mclcl::ın.~ \'Urınnırı:ık l~in ı.rn. etmic.: ve ııchir !'<..,lı'm olmuşt•ır. 

"nen !l"nlo yerinde ols:ıydım bü\'lt! • · • 11 r a snr. b • hoc; ctmir.tl Bıı ,-~·,. ft t 1 dı . .Al :ıyın hıı lııı• .ı"tnl;I :ır.ı•ı1u ölü dimi gll~ tutuyordum. Ula:ılıt Uç JJÜt<>rn ·e c•.rtl.ın:ı .,;~re J":'r•JlrI7.. 
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